Jegyzıkönyv
Készült:

Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. február 23-án
16 órától a körjegyzıség székhelyén (Olaszliszka, Szent István u. 5.) megtartott
rendkívüli nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint.

Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet.
A képviselıtestület ülése határozatképes.
Fekete Gyula: elmondja, hogy folyószámla és munkabér hitel felvétele miatt kell dönteniük,
kéri a napirendi pontok elfogadását.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
Napirendi pontok:
Nyílt ülésen:
1.) Döntés a munkabérhitel felvételérıl.
Elıterjesztı: polgármester
2.) Döntés a folyószámla hitel felvételérıl.
Elıterjesztı: polgármester
3.) Egyebek.

1.) Napirendi pont: Döntés a munkabérhitel felvételérıl.
Fekete Gyula: elmondja, hogy a 2009. évi mőködéshez, mint ahogy azt a költségvetés
tervezésekor jelezték szükséges a bérhitel felvétele. Kéri a testület hagyja jóvá a hitelfelvételt.
A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
14/2009. (II. 23.) számú képviselı-testületi határozat: munkabérhitel felvételérıl.
Olaszliszka Község Önkormányzat képviselı-testülete az OTP Bank Nyrt-tıl 13.444.000.Ft, azaz tizenhárommillió-négyszáznegyvennégyezer forint munkabér hitel felvételével
egyetért.
A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idıtartama
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését – a felhalmozási és tıke jellegő
kiadásokat megelızıen – a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
A futamidı vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel
2009. év február 27. napjától veszi igénybe és 2010. év február hónap 26. napjáig
visszafizeti.

A munkabérhitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a
bankszámlaszerzıdés alapján kerülhet sor, így külön szerzıdés nem készül.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul.

2.) Napirendi pont: Döntés a folyószámla hitel felvételérıl.
Fekete Gyula: a 2009. évi mőködéshez a munkabérhitelen kívül szükséges a folyószámla
hitel felvétele is. A korábbi költségvetési években is rendelkezett folyószámla hitellel,
szükséges ez évben is. Kéri a képviselıtestületet a folyószámla hitel felvételének
jóváhagyásáról döntsenek.

A képviselıtestület 8 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
15/2009. (II. 23.) számú
képviselıtestületi határozat: döntés folyószámla hitel
felvételérıl.
1.) Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestülete az OTP Bank Nyrt.-tıl
20.000.000.- Ft rövid lejáratú (likvid) hitel felvételérıl döntött.
2.) A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének idıtartama
alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tıke jellegő
kiadásokat megelızıen - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
3.) A futamidı vonatkozásában a képviselıtestület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt
2009. év március hónap 26. napjától kívánja igénybe venni, és 2009. év december hónap
31. napjáig visszafizeti.
4.) A kért hitel fedezetéül a Képviselıtestület az alábbi jogi biztosítékot ajánlja fel:
Az Önkormányzat 3/1994. (III. 30.) számú vagyonrendelete alapján a törzsvagyonhoz
nem tartozó, forgalomképes ingatlanra jelzálogjog bejegyzés. A felajánlott ingatlan per-,
igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincs, és nem képezte apport tárgyát
sem. Az ingatlan a hatósági- és az alapvetı lakossági szolgáltatások ellátásában nem
vesz részt. A testület hozzájárul az ingatlannak az OTP Bank Nyrt. javára szóló, a hitel
és járulékai mértékéig terjedı jelzáloggal történı megterheléséhez, elsı helyi zálogjogi
ranghelyen.
Az ingatlan adatai a következık:
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15.000.000.-

Az önkormányzat a felajánlott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosításból eredı jogokat
az OTP Nyrt-re engedményezi.
5.) A helyi adó (iparőzési adó, gépjármőadó) és a nettó finanszírozás jogcímen keletkezı
bevételét az OTP Bank Rt részére, a hitel biztosítékaként felajánlja.
6.) A folyószámlahitelt az önkormányzat egy éven belüli veszi fel és fizeti vissza, ezért az
az Ötv. 88. § (4) bekezdése értelmében nem esik az önkormányzatra megállapított
hitelfelvételi korlátozás alá.

Az önkormányzat a hitelfelvétellel beálló polgári jogi kötelezettségeket magára nézve
kötelezınek ismeri el, felhatalmazza a polgármestert, hogy a mőködési célú
folyószámlahitel felvétele érdekében, az önkormányzat nevében és javára jogokat
szerezzen, kötelezettségeket vállaljon.
Felelıs: polgármester
Határidı: haladéktalanul

3.) Napirendi pont: Egyebek.
A napirendi pont keretében a jelenlévık elmondani semmit nem kívántak, ezért a
polgármester a képviselıtestület ülését 16 óra 25 perckor berekesztette.

Kmf.

dr. Rózsahegyi Ferenc
körjegyzı

Fekete Gyula
polgármester

